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Verslag van de algemene vergadering, 09-1-2014     
  
Aanwezig: 
Fried Buelens, Nancy Carfrae,  Greet Deckers, Mieke Dehing, Astrid Denayer, Berbadette De Smet, Jacques 
Dirickx, Peter Erauw, Marc Geerinckx, Inge Gorgon, Rita Kindermans, Marnix Kint, Jo Neyens, Dirk Nijs, Anji 
Putcuyps, Guido Santermans , Lut Scheys,  Iris Steen, Linne Vanpaemel, Christiane Van Acker, Simon Van 
Damme, Els Van Hooste, Françoise Van Vlaenderen, Marijke Van den Bossche, Bart Wouters 
 
Verontschuldigd: 
Marie De Cannière, Dirk Verstreken 
 
De voorzitter a.i. opent de vergadering 

1. Jaarverslag   
Optredens en projecten waaraan Florilegium heeft meegewerkt 

o  24 april  – Amateurama,  concert Lente en liefde in Vlaanderen en Venetië in de 
Predikhedenkerk, in samenwerking  met koor Cantamici. 

o 27 april - Sint-Genesius-Rode en 30 april Leuven, Sint-Kwintenskerk, concert Aus der Tiefen, 
boetepsalmen uit de Duitse barok. 

o 2 juni - Leuven, Sint-Michielskerk,  creatie Missa Brevis van Piet Swerts in het kader van de 
artiestenmissen in deze kerk. 

o 21 september - Leuven, provinciaal domein, medewerking aan project Canta Luna van de 
stadssopraan. 

o 17 november – Leuven, museum M, concertje met renaissancemuziek in het kader van het 
fringefestival bij de tentoonstelling van Michael Coxcie, georganiseerd door Capilla Flamenca. 

Koorweekend 
Op  12 en 13 oktober was er het jaarlijkse koorweekend in Mariagaarde in Hoepertingen. 
 
Jaarvergadering  
De jaarvergadering vond plaats op 10 januari 2013. 
 
Bestuursvergaderingen  
Er waren bestuursvergaderingen op 14 februari, 13 juni en 21 november 2013. 
 
Cultuurraad Leuven 
Vergaderingen van de cultuurraad worden zo mogelijk door een koorlid bijgewoond.  
  
De vergadering keurt het jaarverslag goed. 
 

2. Planning voor 2014 
08/02/14: Concert Siglo XVI in samenwerking met Loquinto ,Stuk Leuven 
09/02/14: Concert Siglo XVI in samenwerking met Loquinto ,Tourinnes la Grosse 
15/02/14: Concert Siglo XVI in samenwerking met Loquinto , Sint-Genesius-Rode 
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30/03/14: Koortornooi Oud-Heverlee 
26/04/14: Concert in het kader van Amateurama, Predikherenkerk Leuven 
29/06/14: Concert en etentje bij Jacques in Neerpelt 
26/08/14: herdenkingsconcert WO I, Leuven 
27/09/14: Concert Missa Brevis Piet Swerts en andere mis, Kapel Kadoc  Leuven (Vlamingenstraat 39) 
25 en 26/10/14: koorweekend Hoepertingen 
20/12/14: Kerstconcert Romaanse Poort Leuven (onder voorbehoud) 

3. Kasverslag en begroting 
Uitgaven 2013 Ontvangsten 2013 

Goederen en diensten 4.845,14 Lidgeld 980,00 
Bezoldigingen 0,00 Schenkingen en legaten 700,00 
Diensten en diverse goederen 0,00 Subsidies 673,26 
Andere uitgaven 4.125,00 Andere ontvangsten 9.910,46 

Totaal uitgaven 8.970,14 Totaal ontvangsten 12.263,72 

  
SALDO =  3.293,58 

  
zichtrekening =  3.257,23 

  
spaarrekening =  36,35 

 
BEGROTING 2014 

Goedgekeurd algemene vergadering van 9 januari 2014 
        

omschrijving   bedrag details 

    UITGAVEN 2013    
SEMU 

 
130,00 

 huur concertzalen spaans concert 
 

663,00 300 + 363 
onkosten dirigent 

 
1.350,00 45 x 30 euro 

huur 30cc kapel kerstconcert 
 

150,00 
 delen winst spaans concert 

 
500,00 

 huur kapel Blauwput 
 

420,00 42 x 10 euro 
onkosten bankrekening 

 
40,00   

lidmaatschap koor en stem 
 

140,00 
 partituren/fotocopies 

 
200,00 

 recepties 
 

50,00 
 hosting web-site 

 
50,00 

 drukwerk twee concerten 
 

250,00 
  Totaal uitgaven =  3.943,00 
 

 
  

 ONTVANGSTEN 2013    
toelage stad Leuven  200,00 

 lidgelden  1.150,00  23 X 50 
toelage prov Vl-Brabant  400,00 

 opbrengst concert St Gen Rode  1.000,00  
opbrengst spaans concert  900,00  100 X 9 euro 
inkomsten misviering 2014  100,00  
kerstconcert  600,00  

 Totaal ontvangsten =  4.350,00 
 

 
   

 
saldo 2013 =  407,00  

 
De vergadering keurt het kasverslag en de begroting goed. 
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Er is een vraag over het verlies dat gelden is op het voorjaarsconcert: moeten we wel dure concerten 
organiseren als we er verlies op lijden, de penningmeester antwoordt dat het verlies ingecalculeerd was, dat 
we voldoende reserve hebben en dat we concerten nodig hebben om inkomsten te genereren, deze zijn onze 
belangrijkste inkomstenbron. Bernadette zal informeren of we eens een concertje in een van de wachtzalen 
van het ziekenhuis waar ze werkt kunnen geven en of dat wat kan opleveren. 
 

4. Bestuursverkiezing 
Statutair had het bestuur vorig jaar al af meten treden, maar dat is niet gebeurd. Alle bestuursleden treden 
nu af. Bart Wouters en Rita Kindermans stellen zich niet meer beschikbaar als kandidaat. Kandidaten voor het 
nieuwe bestuur zijn Inge Gorgon, Dirk Verstreken, Fries Buelens en Iris Steen. Zij worden bij acclamatie 
verkozen. Simon Van Damme is vanuit zijn functie als dirigent lid van het bestuur. 
 

5. Dankwoord 
Het bestuur bedankt alle leden die taken op zich nemen en de dirigent, zonder wie het koor niet zou kunnen 
bestaan. Dankzij de inspanning van zo veel leden draait het koor prima.  
 

6. Rondvraag 
• Kunnen we Tander blijven sponsoren? 

o Ja dat kan, alleen mogen we in STUK geen drank schenken en kunnen we dus deze keer de 
opbrengst van de receptie niet weggeven. De volgende keer doen we dat weer wel. 
Overigens kunnen we ook voor een ander goed doel kiezen, liefst een met een relatie met 
een koorlid. 

• Kunnen we steunkaarten verkopen aan mensen die niet naar het concert kunnen komen? 
o Dat kan, we bekijken hoe we dat aanpakken. 

• Het is positief dat er veel leden zijn, maar de balans dreigt in gevaar te komen 
o Dat klopt en we hebben we er oog voor, maar het is jammer om goede stemmen te weigeren; 

Simon wil eventueel wel zoeken naar meer muziek met gesplitste sopraanpartijen. 

• Kunnen we een bewerking vragen voor koor van het stadslied? 
o Als dat nog niet bestaat, kunnen we dat vragen; Iris volgt dit op. 

• Dirk Nijs is lid van een Spaanse culturele vereniging in Antwerpen, die geïnteresseerd kan zijn in ons 
huidige programma. Hij vraagt na of we een concert daar kunnen geven. 

• Kan er ook eens niet-religieuze muziek gezongen worden? 
o Dat kan. 

• Is er een alternatief voor de kapel als het erg koud is?  
o Els vraagt na of er mogelijkheden zijn bij zaal De Kring of bij de keuterschool in de Jozef 

Pierrestraat. 

• Marnix wijst op de website www.florilegium.be : schrijf je in voor de nieuwsbrief en moedig zo veel 
mogelijk mensen aan dat ook te doen. Dat is de enige wettelijke manier om het adressenbestand te 
laten groeien om reclame te maken voor onze concerten. Alles wat je nodig hebt staat op de website: 
partituren, info over concerten en repetities, info over componisten, vertalingen van liederen. Er is 
ook een facebookpagine, gebruik die ook, https://www.facebook.com/pages/Leuvens-kamerkoor-
Florilegium/225134087528253?fref=ts. Kortom: GEBRUIK DIE SITE! MARNIX STEEKT ER VEEL WERK IN. 

https://www.facebook.com/pages/Leuvens-kamerkoor-Florilegium/225134087528253?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Leuvens-kamerkoor-Florilegium/225134087528253?fref=ts
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o Er is een vraag over de nieuwsbrief: niet iedereen die is ingeschreven krijgt deze; Marnix 
zoekt dit uit.  

• Voor de aankleding van het concert heeft Inge toneelverenigingen benaderd om kragen te lenen. Ze 
heeft nog geen positieve reacties gehad. 

• Het is handig als we op voorhand weten wat we elke repetitie zingen. 

• Astrid kondig een concert van Camerata Aetas Nova en twee andere koren aan op 1 februari in de 
kapel van het Heilig Hartinstituut; Kaarten zijn bij haar verkrijgbaar, de opbrengst is voor een goed 
doel, http://www.camerata.be.  

De voorzitter a.i. sluit de vergadering. 
 
 
 
  
  
 
  

http://www.camerata.be/
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